
REUNIAO DO CONSELHO DO BRIDGE CLUBE DO RIO DE JANEIRO 

ATA 

No dia 3 de maio de 2021 reuniu-se na sede do BCRJ das 18 às 20 horas, pela primeira vez, o 
Conselho eleito na Assembleia Geral ocorrida em 26 de abril de 2021. 
 
Presentes 
Conselheiros: Bernardo Correa, Claudio Andrade, Christiano Fonseca, Francisco de Assis, 
Marcelo L C Branco, Pedro L C Branco e Orlando Correa. 
 
Convidados 
João de Deus Silva Neto e Fernando Cysneiros, respectivamente Presidente e Vice Presidente 
eleitos na Assembleia Geral de 26 de abril de 2021. 
 
Temas abordados 
Eleição do Presidente do Conselho 
- Foi eleito, pelo período de 1 (um) ano, o conselheiro Marcelo de Lima Castello Branco para 
presidir o conselho 
 
Aspectos burocráticos 
- Necessidade de que seja elaborado Balanço do clube até a data de 31/12/2020 
- Que sejam feitos os registros das atas das recentes AG de 20/04/2021 , de 26/04/2021 e de 
outras que estejam pendentes de registro. 
A diretoria eleita está ciente de tais requisitos e irá providenciar o Balanço e o registro das atas 
pertinentes junto com a atual diretoria. 
 
Futuro do clube 
Diante da autorização para venda da sede atual – Rua Raul Pompéia 12 – ocorrida na AG de 
20/04/2021, e considerando a importância e relevância do tema, foram analisadas duas 
propostas. Em ambas, observou-se o decidido naquela ocasião: necessidade de avaliação 
profissional do valor de mercado da sede atual; e definição do destino dos recursos obtidos 
com a venda. 
 
Nas duas propostas foi salientada a importância de se continuar, e até se ampliar, com o 
Bridge pela internet (BBO) que, sem dúvida, tem se mostrado exitoso pela boa frequência de 
participantes. 
  
A primeira, além do Bridge on-line, considera conveniente a realização de torneios presenciais, 
alugando-se espaços adequados, com uma periocidade de, aproximadamente, 2 (dois) meses. 
Seriam torneios festivos, de característica social, com a finalidade de confraternização. 
 
A segunda, dando maior ênfase ao Bridge presencial, indica convênio ou acordo com outro 
clube, que, mediante acerto, cederia espaço para a realização de torneios semanais. 
 
Houve ligeira preferência para a segunda proposta, por considerar ainda importante, e 
desejado por um bom número de sócios, a tentativa de reviver o Bridge presencial. Cabe dizer 
que são propostas iniciais e que requerem detalhamento e estudo de viabilidade e, também, 
no caso da segunda, a análise de possibilidade de convênio ou acordo com outro clube. 
 
De outro lado, não foi considerada, pela grande maioria do Conselho, recomendável a 
aquisição de outro imóvel para realização de torneios, pela dificuldade de se encontrar local 



adequado, de fácil acesso e com estacionamento, e de se montar infraestrutura de serviços no 
novo local: restaurante, limpeza e segurança.  
 
No caso de não obtermos proposta conveniente para a venda da sede, seria imprescindível 
reformá-la para torná-la mais agradável e atrativa. 
 
Observou-se que mudanças no Estatuto far-se-ão necessárias para adequá-lo às novas 
tecnologias e feição do clube. 
 
Finalmente, julgou-se indispensável que o Conselho venha a se reunir com maior frequência 
dada a necessidade de formulação de projeto consistente para a renovação do nosso clube.       
 
 

Marcelo de Lima Castello Branco 
Presidente do Conselho 


